SEURAKUNTANEUVOSTO

Asialista
1-2021

Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta
P. 040 3126 400, 040 3126 401
www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Aika

Keskiviikko 3.2.2021 klo 17.30 – 18.55

Paikka

Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1
_______

ASIALISTA

1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
10 §
11 §
12 §
13 §
14 §
15 §
16 §
17 §
18 §
18.1 §
18.2 §
19 §
20 §
21 §

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta v. 2021-2022
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajuus v. 2021-2022
Kertomus Lauritsalan seurakunnan toiminnasta vuonna 2020
Lausunto YKN:lle seurakuntajaon muutoksesta
Seurakuntapastorin eroilmoitus
Esitys YKN:lle seurakuntapastorin viran täyttämisestä
Lauritsalan seurakuntapastorin viran täyttäminen virkamääräyksellä
Seurakuntapastori Helena Meriläisen koulutusanomukset vuodelle
2021
Kanttorin virkavapausanomus
Lauritsalan seurakunnan kanttorin (50 %) viransijaisen valinta
Testamentti
Vuosilomat 1.2.-31.5.2021
Muut asiat
Tiedoksi
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön työryhmän muistio 14.1.2021
Diakoniatyöryhmän muistio 11.1.2021
Seuraava kokous
Valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

SEURAKUNTANEUVOSTO

Esityslista/pöytäkirja
1-2021

Aika

Keskiviikko 3.2.2021 klo 17.30 – 18.55

Paikka

Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Läsnä

Muut läsnäolijat

Pentti Berg
Petteri Myllynen
Olli Kuivalainen
Antti Kuivanen
Marja Kukkonen
Päivi Laakso-Kuivalainen
Ritva Luostarinen
Jari Lyytikäinen
Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen
Juha Nurmiainen

kirkkoherra, esittelijä, pj. §:t 1-6
jäsen, pj. §:t 7-21
jäsen, poistui klo 18.45 §:n 8 käsittelyn jälkeen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Arja From

pöytäkirjanpitäjä

Työntekijöistä on kutsuttu kokoukseen yksi edustaja/työmuoto, läsnä:
Tiina Rantanen, aikuis- ja perhetyö
vs. kappalainen
Timo Lampinen, musiikkityö
kanttori
Tuija Tiainen, diakonia- ja keh.vamdiakonissa
matyö
Kirsi Lampi, varhaisnuoriso- ja nuori- nuorisotyönohjaaja
sotyö sekä partiotyö
Tommi Kiukas
Lauri Tuominen

Lauritsalan Sinisiskot ry:n edustaja
Lauritsalan Siniveljet ry:n edustaja

Työntekijät ja partiolippukuntien edustajat poistuivat klo 17.52 §:n 7 käsittelyn jälkeen.
Poissa

Eero Moisio

jäsen

Käsiteltävät asiat:
1§
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30.
SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

2§
Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:
”Seurakuntaneuvoston kutsuu koolle kirkkoherra tai hänen estyneenä ollessa
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja
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paikan. Seurakuntaneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viittä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, seurakuntaneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa”.
Esitys:
Todetaan, että kokouskutsu ja asialista on toimitettu jäsenille määräajassa. Kokouksen läsnäolijat todetaan nimenhuudolla.
Lisäksi todetaan, että työntekijät ja partiolippukuntien edustajat osallistuvat pykälän 7 käsittelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Päivi Laakso-Kuivalainen ja Jari Lyytikäinen.
Lisäksi valitaan kaksi ääntenlaskijaa. Vuorossa ovat Eero Moisio ja Marja Kukkonen.
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
SN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Laakso-Kuivalainen ja Jari Lyytikäinen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Kukkonen ja Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen.

4§
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Esitys:
Päätetään mahdolliset muissa asioissa käsiteltävät asiat ja hyväksytään esityslista
työjärjestykseksi.
Todetaan lisäksi, että asiakohtien valmisteluissa on otettu huomioon kirkollisen
viranomaisen lapsivaikutuksen arviointivelvollisuus (KJ 23:3). Mahdolliset esille
tulleet erityiset lapsivaikutukset on kirjattu ao. asiakohtien esittelytekstiin.
SN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksitta.
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KJ 10:12
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen.
Esitys:
Valitaan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja vuosille 2021-2022.
SN:
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Petteri Myllynen.

6§
Seurakuntaneuvoston
puheenjohtajuus v. 20212022

KJ 9:1
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa
1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka,
kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu. (8.11.2002/843/2003)
Esitys:
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja toimii suostumuksellaan puheenjohtajana vuosina 2021-2022 tämän kokouksen seuraavasta pykälästä lähtien KJ 9:1,
kohdan 2 edellytysten mukaisesti.
SN:
Esitys hyväksyttiin. Petteri Myllynen antoi suostumuksensa tehtävään.

7§
Kertomus Lauritsalan
seurakunnan toiminnasta
vuonna 2020

KJ 15:6 mom. 1
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
KJ 15:6 mom. 3
Toimintakertomuksessa on annettava myös luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.
Seurakunnan työalavastaavat ovat valmistelleet toimintakertomuksen työalansa
toiminnasta vuodelta 2020. (Liitteet 1-11)
Kirkkoherra on laatinut yhteenvedon, joka lähetetään YKN:n ja YKV:n käsittelyyn. (Liite 12)
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Esitys:
• käsitellään toimintakertomukset työmuodoittain:
o seurakuntaneuvosto ja tilastotiedot, liite 1
o musiikkityö, liite 2
o varhaisnuorisotyö, liite 3
o kouluyhteistyö, liite 4
o partiotyö, liite 5
o rippikoulutyö, liite 6
o nuorisotyö, liite 7
o diakoniatyö, liite 8
o kehitysvammatyö, liite 9
o lähetystyö, liite 10
o aikuis- ja perhetyö, liite 11
•
•
•

käsitellään YKN/YKV:n hyväksyttäväksi menevä toimintakertomusyhteenveto, liite 12
seurakunnan työntekijät ja partiolippukuntien edustajat osallistuvat asian
käsittelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella
seurakuntaneuvosto hyväksyy työmuotojen toimintakertomukset ja kirkkoherran laatiman toimintakertomusyhteenvedon.

SN:
Esitys hyväksyttiin kokonaisuudessaan.
8§
Lausunto YKN:lle seurakuntajaon muutoksesta

YKN 13.1.2021 § 15 Tiedoksi:
Sammonlahden seurakuntaneuvosto on tehnyt kokouksessaan 22.12.2020 § 122
esityksen seurakuntarakenteen muuttamiseksi. Aloite menee yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteinen kirkkovaltuusto on velvollinen lähettämään asian edelleen tuomiokapitulin käsiteltäväksi. Seurakuntia pyydetään toimittamaan omat
lausuntonsa asiasta 10.2. kokoukseen mennessä yhteiselle kirkkoneuvostolle.
---Kirkkojärjestys 13 Luku, Seurakuntajaon muutos
1§
Seurakuntajaon muuttamista koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille. Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa.
Tuomiokapitulin on kuultava aloitteesta niiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirkkovaltuustoja, seurakuntaneuvostoja ja yhteisiä kirkkovaltuustoja, joita
ehdotettu seurakuntajaon muutos koskee. Jos tuomiokapituli pitää aloitetta ilmeisesti epätarkoituksenmukaisena, se voi palauttaa aloitteen sen tekijälle. Jollei
tuomiokapituli palauta aloitetta tai jos palautettu aloite saatetaan uudelleen vireille, tuomiokapituli hankkii aloitteesta 2 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja kuultuaan tarvittaessa uudelleen edellä mainittuja toimielimiä lähettää asiakirjat oman
lausuntonsa ohella kirkkohallitukselle.
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Jos seurakuntajakoon on kuntajaon muutoksen johdosta tehtävä vain vähäinen
muutos, kirkkohallitus voi ratkaista asian ilman 2 momentissa tarkoitettuja lausuntoja. Jos kirkkohallitus on pannut vireille seurakuntajakoa koskevan asian
muulla perusteella, se huolehtii sanottujen lausuntojen hankkimisesta. (9.5.2003/822 v. 2004)
Liite 13: Sammonlahden seurakuntaneuvosto 22.12.2020 § 122.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja antaa lausuntonsa YKN:lle.
SN:
Seurakuntaneuvosto äänesti Sammonlahden seurakuntaneuvoston aloitteesta lopettaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän viisi seurakuntaa ja perustaa tilalle
yksi uusi seurakunta. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Yhden seurakunnan puolesta äänestettiin JAA-äänellä ja vastaan EI-äänellä. JAA-ääniä annettiin neljä (4): Pentti Berg, Antti Kuivanen, Petteri Myllynen ja Sirpa NurkkalaKilpiäinen ja EI-ääniä kuusi (6): Olli Kuivalainen, Marja Kukkonen, Päivi LaaksoKuivalainen, Ritva Luostarinen, Jari Lyytikäinen ja Juha Nurmiainen.
KJ 7:4 mukaisesti toimitetun äänestyksen lopputulos edustaa enemmistön kantaa eli Lauritsalan seurakuntaneuvosto ei puolla Sammonlahden seurakuntaneuvoston aloitetta.
Seurakuntaneuvosto totesi, että valmistelutyö seurakuntarakenteen muutos -asiassa on ollut heikkoa.
Seurakuntaneuvostojen päätöksen teon pohjaksi olisi vaadittu perusteellisempaa
selvitystä ja erityisesti konkreettista tietoa siitä, millainen yhden seurakunnan
malli olisi, ja mitä sillä saavutetaan verrattuna yhtymämalliin. Olisi ollut tärkeää
esittää eri mallien vaikutukset toimintaan, henkilöstöön, talouteen, kiinteistötoimeen sekä seurakuntalaisten palveluihin ja osallistumismahdollisuuksiin seurakunta-alueiden sijainnista riippumatta, seurakunta-alueiden omaleimaisuutta ja
työntekijöiden tuttuus -näkökulmaa unohtamatta.
Olisi kaivattu selkeää strategiaesitystä siitä, mihin pyritään ja miten tavoitteeseen
päästään. Aloitteessa ei myöskään otettu kantaa valtuustoseminaarissa esiin tulleisiin asioihin.
Seurakuntaneuvosto totesi, että yhden seurakunnan mallissa on myös potentiaalia hyvään, kuten hallinnon keventäminen/päätöksen teon helpottuminen, työntekijöiden liikuteltavuus, työntekijöiden/työalojen osaamisen ja erikoistumisen
parempi mahdollistuminen sekä toimintojen ja käytäntöjen yhtenäistäminen.
Voisiko nämä tavoitteet saavuttaa heikkenevien resurssien ja jäsenkadon myötä,
yhteistyötä korostaen ja kehittäen, myös yhtymämallissa?
Seurakuntaneuvosto toivoo, että jatkossa ehdotettavissa strategioissa ja sen seurauksena mahdollisesti esitettävissä organisaatiorakennemuutosesityksissä tuotaisiin selkeämmin esiin se, miten pystyisimme paremmin kääntämään tai ainakin
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pysäyttämään negatiivisen jäsen- ja toimintakehityksen, ja miten paremmin pystyisimme ottamaan toiminnan kehittäjiksi vapaaehtoiset, yhteistyökumppanit ja
osallistuttamaan seurakuntalaiset paremmin toimintaan. Nyt esitetty muutosesitys on ollut hyvin talous- ja hallintolähtöistä (eikä riittävästi strategialähtöistä),
jonka avulla toiminta jatkuisi aika lailla entisellään työntekijävetoisena, eikä nyt
esillä ollut esitys rakennu tarpeeksi siitä näkökulmasta, miten muodostamme tulevaisuudessa seurakuntia, joiden elämä rakentuu entistä vahvemmin seurakuntalaisten aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan, ja jossa työntekijän rooli
muuttuu enemmän mahdollistajaksi ja valmentajaksi. Lähtökohtana esityksille tulisi olla, mikä malli voisi luoda meille jäsenlähtöisiä julistavia ja palvelevia seurakuntayhteisöjä, joihin halutaan kuulua ja jonka toimintaan halutaan osallistua?
9§
Seurakuntapastorin
eroilmoitus

Seurakuntapastori Hanna Niemi on jättänyt sähköpostitse 14.12.2020 eroilmoituksensa Lauritsalan seurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.1.2021 lähtien.
Liite 14.
KL 6:55
Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään:
1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Hanna Niemen eron.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

10 §
Esitys YKN:lle seurakuntapastorin viran täyttämisestä

Hanna Niemi on irtisanoutunut Lauritsalan seurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.1.2021 lähtien. Liite 14.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöohjelma 2016 (hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 14.12.2016/§ 63), kohta 4 Rekrytointi:
”Virka- ja työsuhteet julistetaan avoimeksi ja haettaviksi sen jälkeen, kun seurakuntaneuvosto tai yhteisen kirkkoneuvoston alainen johtokunta ja yhteinen kirkkoneuvosto ovat käsitelleet asian ja todenneet virka- tai työsuhteen täytön tarpeellisuuden.”
Lauritsalan seurakunta tarvitsee neljä pappia selviytyäkseen toimitusten ja toiminnan asettamista velvollisuuksistaan.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto esittää YKN:lle, että se myöntää Lauritsalan seurakuntaneuvostolle luvan seurakuntapastorin viran täyttämiseen.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
Päivi Laakso-Kuivalainen

Jari Lyytikäinen

Sivu 337

SEURAKUNTANEUVOSTO

11 §
Lauritsalan seurakuntapastorin viran täyttäminen virkamääräyksellä

Esityslista/pöytäkirja
1-2021

Hanna Niemi on irtisanoutunut Lauritsalan seurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.1.2021 lähtien. Liite 14.
Seurakuntaneuvosto esittää edellisessä pykälässä (SN 3.2.2021 § 10), että yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) myöntää seurakuntaneuvostolle luvan vapautuneen
seurakuntapastorin viran täyttämiseen.
Hanna Niemi on ollut virkavapaalla Lauritsalan seurakuntapastorin virasta
1.1.2019-31.12.2020. Viransijaisuutta ko. kahden vuoden ajan on hoitanut seurakuntapastori Helena Meriläinen.
KL 6:11 §:n 2 mom.
Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.
Eo. pykälä mahdollistaa pitkäaikaisen viransijaisen vakinaistamisen ilman julkista
hakuprosessia, jos sekä työnantaja että työntekijä siihen suostuvat. Helena Meriläinen on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa virassa. Hän on saanut Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräyksen sijaisuuden hoitamista varten ajalle
1.1.-31.3.2021.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan
pastori Helena Meriläiselle virkamääräyksen Lauritsalan seurakuntapastorin virkaan 1.4.2021 lähtien toistaiseksi, mikäli YKN on antanut luvan viran täyttämiseen.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

12 §
Seurakuntapastori
Helena Meriläisen koulutusanomukset vuodelle
2021

Kirkkoherra on varannut Lauritsalan seurakunnan vuoden 2021 talousarviosuunnitelmaan 5 000 euron suuruisen koulutusmäärärahan. Koulutusmäärärahaa
on myönnetty jo anottuihin koulutuksiin 5 263 euroa (SN 3/2020 § 42).
Koulutusmääräraha on sisällytetty seurakuntaneuvoston talousarviosuunnitelmaan.
Koulutusmäärärahaan sisältyvät kurssi- ja osallistumismaksujen lisäksi ruokailu-,
majoitus-, matka- ja päivärahakustannukset.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän matkustussäännön (voim. 1.1.2019 alkaen,
hyväksytty YKN:ssä 6.6.2018) mukaan koulutusmatka perustuu
• hyväksyttyyn koulutussuunnitelmaan tehtävien hoidon kannalta välttämättömän koulutuksen osalta
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o

•
•
•

välttämättömästä koulutuksesta aiheutuvat kaikki kustannukset
korvataan
o hyödyllisen koulutuksen osalta maksetaan kaikki esimiehen hyväksymät kustannukset paitsi päivärahat
maksetaan maksimissaan kuusi (6) koulutuspäivää vuodessa, näihin päiviin lasketaan myös neuvottelu- tms. päivät
YKN:n tai seurakuntaneuvoston hyväksyntä/päätös koko yhtymän henkilöstön osalta
jos koulutus kestää enemmän kuin 6 koulutuspäivää, koulutukseen osallistumisen hyväksyy YKN koko yhtymän henkilöstön osalta.

Seurakuntapastori Helena Meriläinen anoo koulutusmäärärahoja vuodelle 2021.
Seurakuntaneuvosto pyytää edellisessä pykälässä (SN 3.2.2021 § 11) Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä Helena Meriläiselle 1.4.2021
lähtien toistaiseksi, mikäli YKN on antanut luvan viran täyttämiseen.
Koulutusanomuksista on laadittu yhteenveto. Liite 15
Esitys:
Mikäli Helena Meriläiselle annetaan viranhoitomääräys Lauritsalan seurakuntapastorin virkaan, niin seurakuntaneuvosto hyväksyy kirkkoherran puoltaman
enintään 6 päivää kestävän pastoraalikoulutuksen 8.-12.3.2021.
Lisäksi kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto puoltavat muiden koulutusanomusten hyväksymistä YKN:ssä.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
13 §
Kanttorin virkavapausanomus

Lauritsalan seurakunnan kanttori (50 %) Maria Kuusiniemi anoo virkavapautta
ajalle 1.3.2021 – 31.1.2022 hoitaakseen Joutsenon seurakunnan kanttorin viran
(100 %) viransijaisuutta. Liite 16
KJ 6:8
Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää
1) kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman
seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle;
2) yhteinen kirkkoneuvosto virkavapauden, vuosiloman ja vapaa-ajan kaikille seurakuntayhtymän viranhaltijoille
Maria Kuusiniemen virka on Lauritsalan seurakunnan virka.
Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 25.4.2017 luku 3 § 8, kohta e:
Kirkkoherra voi myöntää palkattoman virkavapauden tai työloman kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:n 3 momentissa tarkoitetulle viranhaltijalle tai työntekijälle
enintään kolmen kuukauden ajaksi, jos sen myöntäminen on seurakunnan harkinnassa eikä siitä aiheudu seurakunnalle lisäkustannuksia.

Pöytäkirjantarkastajat
Päivi Laakso-Kuivalainen

Jari Lyytikäinen

Sivu 339

SEURAKUNTANEUVOSTO

Esityslista/pöytäkirja
1-2021

Esitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää kanttori Maria Kuusiniemelle virkavapautta ajalle
1.3.2021 – 31.1.2022.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
14 §
Lauritsalan seurakunnan
kanttorin (50 %) viransijaisen valinta

Lauritsalan seurakunnan kanttori (50 %) Maria Kuusiniemi on anonut virkavapautta ajalle 1.3.2021 – 31.1.2022. Asiaa on käsitelty edellisessä pykälässä (SN
3.2.2021 § 13).
Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 25.4.2017 luku 3 § 8:
Kirkkoherra
1) tekee seurakunnan kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:n 3 momentissa tarkoitettua viranhaltijaa ja työntekijää koskevat päätökset seuraavissa asioissa:
c) ottaa määrärahojen puitteissa tilapäinen/määräaikainen työntekijä
enintään kuuden kuukauden ajaksi.
Johanna Sientola on hoitanut kanttorin (50 %) viransijaisuutta Lauritsalan seurakunnassa ajalla 30.10.2019-30.11.2020.
Esitys:
Mikäli kanttori Maria Kuusiniemelle on myönnetty virkavapautta edellisessä pykälässä ajalle 1.3.2021-31.1.2022, niin kanttorin viran (50 %) viransijaiseksi ko.
ajalle valitaan Johanna Sientola.
SN:
Maria Kuusiniemelle on myönnetty edellisessä pykälässä 13 virkavapautta ajalle
1.3.2021-31.1.2022, joten ko. sijaisuutta valitaan hoitamaan Johanna Sientola.

15 §
Testamentti

Edesmennyt Hannu Miettinen on jättänyt jälkeensä testamentin, jossa hän on testamentannut omaisuuttaan Lauritsalan seurakunnan diakoniatyölle. Diakonissat
Maria Repo ja Tuija Tiainen esittävät, ettei Lauritsalan seurakunta vetoa testamenttiin. Liite 17
Esitys:
Lauritsalan seurakunta ei vetoa seurakunnan hyväksi tehtyyn testamenttiin, vaan
luopuu vastikkeetta ja ehdoitta perintöosuudestaan.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
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16 §
Vuosilomat
1.2.2021 – 31.5.2021

Esityslista/pöytäkirja
1-2021

KJ 6:8
Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää seurakuntaneuvosto vuosiloman muun kuin papin viran haltijalle. Tuomiokapituli myöntää vuosiloman
kirkkoherralle ja kirkkoherra papin viran haltijalle.
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää vuosiloman kaikille seurakuntayhtymän viranhaltijoille.
YKN on 29.8.2012 (§ 151) siirtänyt seurakuntayhtymän viranhaltijoiden vuosilomien määräämisoikeuden seurakuntaneuvostoille.
Työntekijät ovat anoneet vuosilomaa ajalle 1.2.2021-31.5.2021. Liite 18
Esitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää vuosilomat liitteen mukaisina muille kuin papin viran haltijoille.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

17 §
Muut asiat

18 §
Tiedoksi

SN:
Muita asioita ei ollut.
18.1 §
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön työryhmän muistio 14.1.2021
Liite 19
18.2 §
Diakoniatyöryhmän muistio 11.1.2021
Liite 20
Esitys:
Tiedoksi saatetut asiat merkitään tiedoksi.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

19 §
Seuraava kokous

Esitys:
Seuraava kokous pidetään alustavan kokoussuunnitelman mukaisesti maanantaina 15.3.2021 klo 17.30.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
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20 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

21 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55

Puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa ________ / ________ 2020

_____________________________________________________
Pentti Berg, puheenjohtaja §:t 1-6

_______________________________________________________
Petteri Myllynen
puheenjohtaja §:t 7-21
Pöytäkirjan
tarkastaminen

______________________________________________________
Arja From
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Lauritsalan seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 1/2021 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa
________ / ________ 2021

________ / ________ 2021

________________________________________________________

___________________________________________________________

Päivi Laakso-Kuivalainen
Pöytäkirjan nähtävänä
olo

Jari Lyytikäinen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakuntakodin (Kauppalankatu
1) Puodissa ja Pannussa ma, ke ja pe klo 10-12 sekä seurakuntatoimistossa mape klo 10-14.
Pöytäkirja on julkaistu myös Lappeenrannan seurakuntayhtymän verkkosivuilla
www.lappeenrannanseurakunnat.fi
______/_______ - _______/_______ 2021, minkä todistan
Lappeenrannassa _________ / ________ 2021
_________________________________________________________
Pentti Berg, kirkkoherra
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Kirkkoherra Pentti Berg, puh. 040 3126 400, pentti.berg@evl.fi
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